
Facilitador: Carlos Donizeti Macedo Maia
É consultor para temas do sistema financeiro e de governança. Conselheiro certificado.
Foi membro da Comissão de Governança em Instituições financeiras do IBGC e foi
coordenador do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Atuou no
Banco Central do Brasil, onde foi Chefe do Departamento de Supervisão Bancária e
Consultor da Diretoria, bem como representante em diversos grupos do Comitê de
Basileia e do Financial Stability Board. Colaborou para o Banco Santander (Brasil) S.A.
como Superintendente Executivo de Public Policy, atuando sobre a agenda regulatória
e relacionamento com autoridades. Tem Mestrado em Economia, Doutorado em
Política e MBA em Controladoria, tendo sido professor de Economia da PUC-SP
 
Objetivos: Capacitar de forma prática os participantes para a estruturação das
atividades de uma unidade dedicada ao gerenciamento de riscos e de capital. Assim,
não se trata de treinamento conceitual, mas voltado a instrumentar os participantes
para a prática do dia-a-dia.

Competências a serem desenvolvidas: Compreensão da estrutura necessária para o
gerenciamento de riscos e de capital; Compreensão das atividades envolvidas no
gerenciamento de riscos e de capital; Aquisição de habilidade para atuar de forma
imediata e prática no gerenciamento de riscos e de capital.

Público-alvo: Representantes de instituições que necessitem do conhecimento e da
experiência, que atuem nas áreas de riscos, controles, compliance, auditoria interna etc
 
Realização: 06 a 10 de março, das 10h às 12h, online (o link de acesso será enviado
mediante confirmação da turma)

Carga horária: 21 horas

Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:
Primeira inscrição da Instituição:  R$ 720,00 
Segunda inscrição da Instituição: R$ 648,00
Terceira inscrição da Instituição:  R$ 612,00
Quarta inscrição em diante da instituição: R$ 576,00
Não associados ABDE: R$ 936,00

Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de
frequência

Clique e inscreva-se: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/ 
 
Informações: gedes@abde.org.br
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1. Inventário de riscos e priorização. Riscos emergentes 

2. Preparação/revisão da RAS 

3. Atividades de gerenciamento 
• Risco de crédito 
• Risco de liquidez 
• Risco de mercado e IRRBB 
• Risco de capital 
• Risco operacional (inclui: relacionamento com mapeamento de processos e
mapeamento de riscos e controles / risco operacional com terceiros) 
• Risco de continuidade dos negócios 
• Risco cibernético 
• Risco social 
• Risco ambiental 
• Risco climático de transição 
• Risco climático físico 
• Risco estratégico 
• Risco reputacional 
• Risco de modelo 

4. Interação entre riscos

5. Gerenciamento de capital 
• Programa de teste de estresse 
• Revisão do Plano de capital 

6. Gerenciamento integrado de riscos 

7. Alinhamento com Unidades de Controles Internos e de Compliance 

8. Ações de cultura de riscos 

9. Avaliação de novos produtos e serviços 

10. Revisão e atualização de documentos internos 

11. Relatórios 
• Relatório do Pilar 3 
• Relatório mensal de acompanhamento da RAS e de limites regulatórios 
• Relatórios especiais (ex.: risco de crédito) 
• Relatório Anual de Gerenciamento de riscos e de capital 
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